UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PROGRAMA DE APOIO ACADÊMICO-ADMINISTRATIVO – PROPPI – 2019
CHAMADA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ALUNOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
A Chamada de Processo Seletivo Simplificado destina-se à seleção de estudantes devidamente matriculados e
frequentes nos cursos de Graduação da UFF para ocupar (01) uma vaga de Apoio Acadêmico-Administrativo a ser
realizado na Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da UFF.
A jornada de atividades de bolsistas de apoio acadêmico-administrativo será de 04 (quatro) horas diárias/20
(vinte) horas semanais. O valor de cada bolsa será de R$600,00 (seiscentos reais) mensais, durante (06) seis
meses, podendo ser prorrogado por mais (06) seis meses.
Pré-requisitos exigidos
Para concorrer à vaga, o estudante deverá estar inscrito em cursos de graduação em Arquivologia. O candidato
deverá ter experiência em atividades de gestão de documentos, noções dos conceitos relativos a aspectos
técnicos e legais da gestão de documentos, conhecimento dos instrumentos de gestão de documentos utilizados
pela UFF (códigos de classificação e tabela de temporalidade de documentos).
O bolsista do Programa de Apoio Acadêmico-Administrativo não poderá usufruir, cumulativamente, de outro tipo
de benefício financeiro concedido pela UFF ou outro órgão público, com exceção de bolsa/auxílio que não exija
contrapartida de atividade acadêmica.
Documentos Necessários
- Ficha de Inscrição;
- Declaração de matrícula ativa;
- Currículo Vitae.
Forma de inscrição:
Preencher a ficha de inscrição bem como anexar a documentação via formulário eletrônico disponível na internet,
por meio do link http://bit.ly/PROAPCPLS2019.
SELEÇÃO
Local de realização: PROPPI – Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da UFF
Rua Miguel de Frias, 9 – 3º andar- Sala 307.
Meios de Avaliação: Currículo e entrevista.
Pontuação atribuída a cada critério de seleção:




AC - Currículo – 0 (zero) até 5,0 (cinco) pontos (Eliminatória)
Pontuação mínima para classificação: 3,0 (três) pontos
AE - Entrevista – 0 (zero) até 5,0 (cinco) pontos
AC + AE = nota final

Serão selecionados os candidatos com maior pontuação.


Critérios de desempate:
1º Entrevista

2º Currículo
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AÇÕES
Realização das Inscrições
Realização da Seleção
Divulgação do Resultado
Celebração do Termo de compromisso

PERÍODO
04 a 06 de novembro de 2019
07 a 08 de novembro de 2019
14 de novembro de 2019
02 de dezembro de 2019

Niterói, 30 de outubro de 2019.

Cesar Ramos Barreto
PROPPI – Coordenador de Pós-Graduação Lato Sensu

